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בין חדש דגל
 כארץ שגרמה באו״ם, החלוקה להצבעת כניגוד

 גרמה לא לוהטת, המונית התלהכות של להפגנות
 וחצי חמשה צוהלות. להפגנות עצמה המדינה הכרזת

 לעוכדה המדינה את הפכו ככר שעכרו החודשים
 החללים אלפי לגכולה. הפכה חזית-המלחמה קיימת.

שמחיר ההכרה את לכ לכל החדירו הראשונים

האומות דגר׳
 שרקדו ההמונים וכעיקר: ואכזרי. יקר העצמאות
 כשוחות כמאי 14כ־ שככו כדצמכר, 30כ־ כרחוכות
 קטעים שמעו אף מהם מעטים רק קרכיים. וככסיסים

 הקמת על שמעו האחרים רוכ כרדיו, ההכרזה מטכס
 מאליו. המוכן לדכר חשכוה אגכ, כדיר רק המדינה

המלחמה. : והשיגרתי הרגיל יומם לסדר חזרו הם

במרעה
וכמדינה סוד

 נאמנים הי!־ ההכרזה לטכס המוזמנים
 החזיקו הם החרוצים: המארגנים לבקשת

הת שבראשית והעובדא, בסוד. הדבר את
 עשרות ששי, יום באותו המוזיאון, ליד אספו

 הגדול המחוג בהתקרב ורק בלבד אנשים
 מספר גדל הגדולות לסיפרות השעון של

 ההצלחה על מעיד אחדות, למאות האנשים
 הוא שבמאורע, הרטט בסוד. הדבר בהחזקת

השתיקה. את האנשים על שציוה
 לחוש ושבים העוברים התחילו כך אחר

"כשורה הכל ״לא זה שבמקום . .  והחלנו .
 שהצבור האישים בעקבות נוהרים נוהרים,

 המתיחות גדלה וכך אותם. מכיר הרחב
לרגע. מרגע

★ ★ ★
קצרים במכנסי*□

 שלנו הזמנית הממשלה ששלחה בהזמנה
 שעל למדי ברורה בשפה המרמז פסוק היה

 הדגיש למען כהה, בחליפה לבוא האורח
השעה. חגיגיות את

מת היה יותר, שקטים הזמנים היו אילו
 ל־ מסביב דימוקרטי ויכוח בודאי עורר

 מרבית שמחה זאת ובכל הזה. ״אוקאז״
ב אנשים גם המוזמנים בין לראות הקהל
 הסוער, רפטור ברל אחד, והיה ״עמך״. לבוש

 לא אמנם קצרים; במכנסים אפילו שהופיע
 שני והיה אפור. מצבע אלא חאקי, מצבע
 והופיע כהים מדים על לדרישה נענה שלא

 ולא פחות לא היה זה אפורה. בחליפה
 שרתוק. משה החוץ: מיניסטר אלא יותר
 הרב של הצילינדר ביתמותו הבהיק וכך

אונטרמן.
★ ★ ★

הראשון החיוך
 מכריז והוא האופנועים, טרטור והנה

 המפקד .1 מספר המכונית של בואה על
ה יתר ואחריו מופיע ההגנה של הכללי

הצלמים העם. מנהלת חברי ובהן מכוניות

עו העם מנהלת חברי במלאכתם. מתחילים
 הבנין. בתוך ונבלעים במתינות במדרגות לים
ומ יחידה, מכונית נוסף, טרטור הנה אך

 ב־ מוסקטרים״, ״שלושה של משמר אחוריה
 הקהל הזמנית. הממשלה ראש זה היה ג׳יפ.
 בואו את מקבל המשמר בתשואות, פורץ

ה לעבר מסתכל גוריון ובן צבאי, בכבוד
מהי בצעדים במדרגות ועולה בחיוך בחורים

רים.
★ ★ ★

שמר ר מ פ ס 1 מ
בחו הופיעה. הכבוד, משמר ובה מכונית,

 מבהיק. אך פשוט, ומלבושם כהלכה רים
 בקצב מפגינות הזריזות וידיהם עוז צעדיהם

ש והעתונאים הצלמים יכולתם. כושר את
 תנועות אחרי עוקבים מכוניות, בכמה הגיעו

 ״הבחינה!״ את עברו — הרושם המשמר. חיל
 העולם בכל עתונים דפי על יופיעו עכשיו
כולו.

★ ★ ★
דיןגגוף של זסותו

 המדינה הכרזת של ההיסטורית האסיפה
ב השניה שבקומה באולם להתקיים נועדה

 שפירא. הרמן ברחוב הקיימת, הקרן בית
 המקומות מספר את המארגנים כשחישבו אך

 העם, מועצת לצירי למיניסטרים, הדרושים
ל ההכרח שמן לנכבדים המוסדות, לראשי

לצ והמקומיים, הזרים לעתונאים הזמינם,
 מצאו, — שידור) (מלשון ולשדרנים למים

מלהכילם. צר קהק״ל שאולם
 בית אחרות: אפשרויות לבחון החלו אז

ל לשוות רוצים אין כי לא, — ״הבימה״
 הצגה: או אסיפת־עם, של צורה זה כינים

 יתנגד: השמאל כי לא, — הגדול הכנסת בית
 כי לא, — ההסתדרות של הפועל הועד אולם
 שלא אולם אחרי ובחיפושים יתנגד; הימין
 יהיה לא מדי, קטן ולא מדי גדול יהיה

 נמצא צבורי־רפרזנטטיבי, יהיה אך מפלגתי
 הגורל עשה וכך ביותר. כמתאים המוזיאון

 העיר מייסד המנוח, דיזנגוף מאיר עם צדקה
המוני העצמאות אבי הראשונה, העברית
 לאספת־היסוד אכסניה שימש שביתו ציפלית,

העצמאית. היהודית המדינה של

מפ<ןר נדר 1
 סר-דנגה, גזיות גזברי — גגנגו רהיוה
 גזגג-רב. היוה גזברי — זוזיר רהיוה

 גזכרנגה, נגזז ש בזזגנז האש, בור בגז
אויב. אר גר-נזנגר בראש ררוץ

 נגריגו גגןבר נגה וה, ברגנג
 האזזריוה, נגור אה גאה ברב

 רנגצגזגו, הגרר זה אה גגדור
וגררוה. בשפר ישכזז בר

 צנגר כר וזיבוב רשרךור צוגן ברב
 כר, ש הגז הגצזזון ביובו

 ורהבו באגזוגה ורהגזריץ
סודר. יאוש בגבור הכושרינז אה

 ההואר גושאי בפגי גאה רהיות
 הבווראיב, ןהר2ב ונגגווהן

 רווהר ורא ראיש, כבור רהה
גוריגז. וברגן ררגוה נזינזגי שר

 ונגרב השכגז ראוה ררא רזזהור
 — האזזריוה רוו ראוי רהיוה
 ןרב2ב רוזזנז גזפגןד רהואר

ובן־וזרוה. גאה נגב שר צבא

 ורנג זזבר רהיוה — רפיגןודיב
 וצו. זזובה בנגור ןר2ה גזברי
 גזשנגשנג, רגופש רהיוה אזזרון
וסרב. בנזכגה ראשון אורב
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